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Vec
Stanovisko k investičnej činnosti - oprava

Názov stavby: Rezidencia Koliba - Stráže
Stavebník:
Miesto stavby: Na rozhliadke
Parcela č.: 4412/2; reg. “C“ KN, k. ú. Vinohrady
Žiadosť zo dňa: 12.11.2018
PD zo dňa:  07/2018, štúdia, spracovateľ: Ing. arch. Martin Prokopovič, Ing. arch. Ľuba

Ondreášová, Dobrý barák s.r.o., Vápenná 1, 821 04 Bratislava

Dňa 12.11.2018 bola na tunajší úrad doručená Vaša žiadosť o opravu stanoviska k investičnej činnosti zo dňa
24.10.2018 so zn. 36642/10139/2018/ZP/KADZ. Na základe Vašej žiadosti uvádzame upravený počet nadzemných podlaží
deklarovaný v predloženej dokumentácii, t.j. miesto pôvodne uvedených štyroch nadzemných a piateho, t.j. posledného
ustupujúceho podlažia, sú to v zmysle dokumentácie tri nadzemné a štvrté, t.j. posledné ustupujúce podlažie.

Predmetom predloženej štúdie je zámer výstavby bytového domu na pozemku s par. č. 4412/2; reg. “C“ KN, k. ú.
Vinohrady, s celkovou výmerou 838,00 m2.

Navrhovaný bytový dom má v zmysle predloženej dokumentácie dve podzemné, tri nadzemné a štvrté, t.j. posledné
ustupujúce podlažie, zastrešené plochou strechou. V bytovom dome je celkovo navrhnutých 8 bytových jednotiek a 5
nebytových jednotiek – ateliérov. Zastavaná plocha budovy je 334,00 m2 a výmera spevnených plôch je 188,00 m2, udávané
v projektovej dokumentácii.

Hlavný vstup a vjazd do objektu je riešený z komunikácie Na Rozhliadke. Parkovanie je navrhnuté v podzemnej
garáži na 2.P.P. v počte 11 parkovacích miest a na spevnených plochách pred budovou v počte 11 parkovacích miest.

Podľa Územného plánu zóny Koliba - Stráže, v znení neskorších zmien a doplnkov, je pozemok s par. č. 4412/2;
reg. “C“ KN, k. ú. Vinohrady, súčasťou územia určeného pre rodinné domy.

Na základe uvedeného konštatujeme, že predložený zámer bytového domu v danej lokalite nie  je  v súlade
s Územným plánom zóny Koliba - Stráže, schváleným Všeobecne záväzným nariadením MČ BNM č. 07/1996 zo dňa
26.11.1996 a zmien a doplnkov VZN 06/2000 zo dňa 13.6.2000, VZN 01/2008 zo dňa 16.4.2008.

Stanovisko mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k investičnej činnosti nenahrádza stanoviská, záväzné
stanoviská, vyjadrenia a rozhodnutia v zmysle platných právnych predpisov.

Platnosť tohto stanoviska je 1 rok od dátumu vydania.

S pozdravom

Prílohy
1 x situácia

Na vedomie
Odd. ÚK a SP, MČ BNM

Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti


